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Resumo: Este trabalho tem como principal objetivo verificar se diferentes linhas de costa iniciais, 
extraídas de imagens de satélite e de sensores, influenciam os resultados da modelação da sua evolução 
a longo prazo. Primeiramente, comparam-se as posições da linha de costa, em instantes próximos. 
Seguidamente, determina-se em que medida a ordem de grandeza da variação inicial observada 
influencia a evolução da linha de costa, usando o modelo numérico LITMOD. Verifica-se que as 
imagens de satélite mais indicadas para a extração da linha de costa são as obtidas pelos sensores NIR 
e RGB (satélite Sentinel2), concluindo-se que a morfologia da praia poderá influenciar a precisão da 
extração da linha de costa. Ao usar o modelo LITMOD constata-se que a importância dos desvios 
iniciais na posição da linha de costa se atenua com o tempo de simulação, embora haja um impacte 
significativo no cálculo de sedimentos acumulados. 
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1. INTRODUÇÃO 
As imagens de satélite contribuem para o estudo da 
evolução da linha de costa. São utilizadas imagens de 
vários tipos de sensores, por exemplo sensores óticos 
e sensores SAR, disponibilizadas online e 
gratuitamente pelas agências espaciais. A grande 
cobertura espacial, as medições periódicas e o acesso 
a locais remotos constituem as principais vantagens 
do uso das imagens de satélite para deteção da linha 
de costa. Contudo, a resolução espacial nem sempre é 
adequada à deteção com precisão da linha de costa.  
Neste artigo são analisados os efeitos da resolução 
espacial na deteção da linha de costa e na sua 
evolução a longo prazo, utilizando-se o modelo 
numérico LITMOD (Vicente, 1991). Trata-se de um 
modelo de linha que se baseia em dois pressupostos 
principais (Vicente e Clímaco, 2003): 

i. O perfil de praia não sofre alteração durante os 
processos de erosão e acreção. Os recuos e avanços 
da linha de costa são simulados através do movimento 
do perfil de praia paralelo a si mesmo (compreendido, 
entre a profundidade de fecho, e a altura da berma da 
praia). 

ii. O transporte sólido litoral longitudinal é o fator 
determinante na evolução do sistema costeiro. 

Neste trabalho foram medidas as diferenças entre 
linhas de costa instantâneas, extraídas num local num 
certo instante, usando imagens de satélite com 
sensores e bandas e diversas. Foi utilizando o 
software ArcGis e a ferramenta DSAS (Digital 
Shoreline Analysis System, Thieler e Danforth 
(1994)). Após determinar a ordem de variação da 
posição da linha de costa, utilizou-se o modelo 

LITMOD para simular a evolução do trecho costeiro 
tendo como condição inicial três linhas de costa 
distintas. Assim, foi possível avaliar em que medida 
a utilização de diferentes imagens e, 
consequentemente, linhas de costa iniciais 
influenciam os resultados da sua evolução a longo 
prazo. 

2. DADOS E MÉTODOS 
2.1. Extração de linhas de costa obtidas por 
diferentes sensores 

Foram utilizadas cinco imagens de satélite, de três 
sensores distintos para a praia da Torreira, Aveiro, 
Portugal (Tabela I). As imagens de satélite não foram 
adquiridas no mesmo dia e à mesma hora, pelo que 
foi necessário verificar a altura da maré para cada 
imagem (Fig. 1). Definiu-se uma pequena área de 
estudo onde a linha de costa fosse evidente em toda 
as imagens. A área escolhida foi o trecho de costa 
com cerca de 1.91 km na Praia da Torreira. 

No caso das imagens obtidas pelos satélites Sentinel, 
cuja resolução do pixel é de 10 m, a diferença entre 
marés foi ignorada, por terem sido obtidas em dias 
consecutivos onde a variação da altura da maré não 
sofreu uma alteração importante (± 10 cm) (Fig. 1). 
No caso da imagem Landsat 8 adquirida no dia 30 (5 
a 4 dias depois das imagens Sentinel), a diferença 
entre a altura da maré verificada foi de ± 50 cm. 
Apesar da praia ser considerada dissipativa segundo 
Ferreira et al., (1994) sendo possível observar uma 
grande flutuação em planta entre a preia-mar e a 
baixa-mar, ignorou-se também a altura da maré no 
instante em que foi adquirida a imagem, devido à sua 
resolução ser de 30 m. 
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Tabela I. Descrição dos satélites e sensores das imagens utilizadas 
para o estudo comparativo da linha de costa. 

Satélite Sensor Data/hora Resolução 
(m) 

Pré- 

processamento 

Sentinel 
2 

Banda do 
visível 
(RGB) 

25/05/2017 
12:23:37 10 Não 

Sentinel 
2 NIR 25/05/2017 

12:23:37 10 Não 

Landsat 
8 

Banda do 
visível 
(RGB) 

30/05/2017 
11:13:26 30 Não 

Sentinel 
1 

SAR, 
imagem de 
intensidade 
Polarização 

VV 

26/05/2017 
18:26:49 10 Sim1 

Landsat 
8 TIR 30/05/2017 

11:13:26 30 Não 

1 Calibração, Debrust e Multilooking no software SNAP. 

 
Fig. 1. Data e hora de aquisição das imagens de Satélite e alturas 
de maré. Dados fornecidos por: Instituto Dom Luiz (FCUL). 

Determinou-se para cada imagem de satélite uma 
linha de costa, definida como a linha “seco/molhado” 
no caso das imagens óticas, e definida pelo pixel 
intermédio entre o maior contraste no caso da imagem 
SAR, extraída manualmente. Apesar deste indicador 
em imagens de satélite poder ser influenciado pelo 
run-up, optou-se por não ter em consideração o 
mesmo devido à resolução das imagens analisadas. 
Foi também considerada uma linha de referência 
(baseline) em relação à qual se mede a posição da 
linha de costa. De seguida, projetaram-se oito 
transectos utilizando o DSAS (Thieler e Danforth, 
1994), com espaçamento de 100 m. A posição de cada 
linha de costa foi calculada em cada transepto. 
Calculou-se também a envolvente definida pela linha 
de costa mais afastada e a mais próxima da baseline.  

2.2. Modelação da evolução da linha de costa 

Para verificar a influência da variabilidade inicial da 
linha de costa foram construídas sinteticamente duas 
linhas a partir de uma linha de costa inicial real. Esta 
linha real foi também utilizada por Vicente e Clímaco 
(2015), e é identificada como Cenário 1. As outras 
duas derivadas desta constituem os Cenários 2 e 3. 
Apesar do estudo de Vicente e Clímaco (2015) 
abranger todo o troço Douro-Cabo Mondego, o 
presente focou-se no subtrecho Torreira – Mira. 
Tirou-se partido do facto de se possuir dados de 
agitação marítima e de morfologia de todo o trecho, 
para minimizar o efeito das condições de fronteira na 
evolução da linha de costa. 

As linhas de costa dos Cenários 2 e 3 foram 
produzidas a partir da linha do Cenário 1 (Fig. 2), 
recorrendo aos seguintes passos: 

• Escolha de troços nos quais serão gerados valores 
aleatórios de modo a alterar a linha original do 
Cenário 1, seguindo a sua tendência. Os valores 
foram escolhidos tendo em conta que a diferença não 
poderia ser superior a ± 25 m (Fig. 2). Este valor foi 
escolhido por representar um valor intermédio das 
diferentes resoluções das imagens de satélite (10 e 30 
m) simulando-se assim o “erro” da extração da linha 
de costa.   
• Após a obtenção das novas linhas de costa, foi 
aplicada uma média móvel de 10 pontos, com o 
intuito de as suavizar.  

Os Cenários 2 e 3 apresentam uma distância média 
quadrática relativas ao Cenário 1 de 10.26 m e 13.17 
m, respetivamente (Fig. 3), ou seja, muito próximas. 

Foram simuladas, recorrendo ao LITMOD, as 
posições da linha de costa após um, dois, cinco e dez 
anos, e os volumes sólidos transportados e 
acumulados entre secções. Encontra-se na Tabela II a 
configuração do modelo utilizada no presente 
trabalho, idêntica à utilizada por Clímaco e Vicente 
(2015). Para o cálculo do caudal sólido foi utilizada a 
fórmula de Kamphuis (1991). 

 
Fig. 2. Linhas de costa dos cenários em estudo. 

 
Fig. 3. Diferenças entre as linhas de costa dos Cenários 2 e 3 em 
relação ao Cenário 1. 

3. RESULTADOS 
3.1. Linhas de costa obtidas por diferentes 
sensores 

Os resultados das linhas de costa determinadas a 
partir das diferentes imagens de satélite encontram-se 
representados na Fig. 4. Na Tabela III figuram as 
distâncias entre as linhas de costa extraídas. Como a 
altura da maré foi ignorada na avaliação das 
diferenças da posição da linha de costa entre sensores, 
assumiu-se que esta diferença era devida exclu-
sivamente às características dos diferentes sensores. 
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Tabela II. Parâmetros utilizados na configuração do modelo. 

1 Condições de fronteira aplicadas nos extremos de todo o trecho, sendo que 
a o troço analisado encontra-se no interior do mesmo. 
2 O modelo LITMOD possui uma sub-rotina de cálculo de ondas que permite, 
a partir dos valores indicados referentes à batimétrica 60m, calcular de forma 
iterativa a profundidade de rebentação e as alturas e ângulos de onda nesse 
ponto, supondo a batimétrica paralela à linha de costa (Vicente e Clímaco, 
2003). 
3Climas de agitação distribuídos ao longo do subtrecho em estudo (Torreira-
Mira), existindo no total 17 climas em todo o trecho simulado. 

 
Fig. 4. a: Linhas de costa traçadas para cada imagem e linha de 
referência (baseline), bem como os transeptos e a envolvente das 
diferenças entre as linhas de costa. b: Variação entre as linhas de 
costa limitantes em cada transepto, e área total da envolvente. 

Tabela III. Distâncias máximas medidas nos transeptos, entre 
linhas de costas adquiridas por diferentes sensores, em metros. 

Sensores S.2 
RGB 

S.2 
NIR 

L.8 
RGB 

S.1 
SAR 

L.8 
TIR 

S.2 RGB 
 

8.09 32.10 130.73 52.75 

S.2 NIR   34.24 123.24 567.63 

L.8 RGB   
 

141.67 82.92 

S.1 SAR    
 

81.79 

Salienta-se a discrepância entre a linha de costa 
adquirida pela imagem SAR e as restantes, 
principalmente, porque o ruído da imagem impediu a 
sua correta localização. Este ruído deve-se sobretudo 
à grande retrodifusão causada pela rebentação de 
ondas. É também necessário enfatizar que as imagens 
referentes aos sensores NIR e RGB do satélite 
Sentinel 2 são as que apresentam melhor coerência, 

porventura por serem síncronos e serem sensores 
pertencentes ao mesmo satélite. A mesma coerência, 
contudo, não acontece para as linhas de costa 
extraídas para os dois sensores do satélite Landsat 8, 
nomeadamente no visível (RGB) e na banda TIR. Por 
outro lado, apesar da diferença entre resolução das 
imagens RGB dos satélites Sentinel 2 e Landsat 8, 
verificou-se uma razoável concordância entre as 
linhas de costa extraídas a partir destes dois sensores. 
Note-se que, admitindo um declive da face da praia 
da ordem de 0.08, (Silva et al., 2009), uma variação 
de 0.5 m do nível da maré (Fig. 1) corresponderia 
sensivelmente a uma flutuação horizontal de 6 m, 
valor este a diminuir à diferença encontrada. 
Resulta que as imagens óticas apresentam vantagem 
em relação às imagens SAR e de infravermelhos (NIR 
e TIR). Tal conclusão carece de confirmação a partir 
da análise de um maior número de imagens. 
Convém acentuar que a diferença entre a posição da 
linha de costa detetada pelos diferentes sensores varia 
longitudinalmente (Fig. 4). Observou-se a norte uma 
diferença maior das posições da linha de costa, 
detetadas pelos sensores Sentinel 1 SAR e Landsat 8 
TIR, do que a sul. Por outro lado, as imagens 
provenientes dos sensores RGB e NIR do satélite 
Sentinel 2 e do sensor RGB do satélite Landsat 8 não 
apresentam esta variação espacial, mantendo alguma 
uniformidade em todo o trecho. 

3.2. Modelação da evolução da linha de costa 
utilizando o modelo LITMOD 

As diferenças observadas na evolução da linha de 
costa entre os vários cenários encontram-se 
representadas na Fig. 5. 

 
Fig. 5. Diferenças observadas entre cenários 2 e 3, em relação ao 
cenário 1, em a)1 ano; b) 2 anos; c) 5 anos; d) 10 anos. 

Verifica-se que no primeiro ano as diferenças entre os 
Cenários 2 e 3 em relação ao Cenário 1 são muito 
evidentes, sendo que se atenuam à medida que o 
tempo de simulação avança. O cenário que apresenta 
maiores diferenças em relação ao cenário real é o 
Cenário 3, onde se verificou uma variação máxima de 
-36.9 m para o primeiro ano. Apesar deste cenário 
apresentar um valor máximo de desvio superior ao 
Cenário 2, este último apresenta valores absolutos 
médios mais elevados em toda a simulação. Observa-
se também que os valores das médias quadráticas das 
diferenças observadas nos Cenários 2 e 3 em relação 
ao Cenário 1 diminuem ao longo do tempo da 
simulação, passando de 17.16 m e 15.73 m ao fim de 

Linha de costa real Carta militar de 1948 

Condições de fronteira1 Recuo paralelo à linha de 
costa inicial, tipo  Dirichlet. 

Domínio de cálculo longitudinal 
Total: Torreira – Cabo 

Mondego (cerca de 69.6 km) 
Trecho analisado: 34.5 km 

Discretização temporal 0.01 dia (14,4 min) 

Discretização espacial 

Células com 100 m de 
comprimento (696 células 

total; 345 células subtrecho 
analisado) 

Condições de agitação marítima 

Serie cronológica de dados 
sintéticos (Dodet et al.; 

2010), com dados referentes 
à batimétrica de 60 m, 

propagada paralelamente2 até 
à batimétrica 13 m.  

Climas de agitação Total: 17 
Trecho analisado:103 

Nível de água Nível médio de maré (2.0 
ZH) 

Diâmetro médio do sedimento (D50) 0.5 mm 
Espessura da camada erodível do 

perfil 14.5 m 
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1 ano para 10.89 m e 7.99 m ao fim de 10 anos, 
respetivamente.  
Ou seja, apesar de inicialmente as distâncias médias 
quadráticas serem muito próximas, elas são diferentes 
nos Cenários 2 e 3 ao fim de 10 anos, provavelmente 
por o Cenário 3 possuir uma configuração da linha de 
costa inicial mais suavizada comparativamente ao 
Cenário 2. Porém, as diferenças médias em relação ao 
cenário real são pequenas, tendo em conta a incerteza 
associada à utilização do modelo, bem como na 
utilização de dados de agitação marítima derivados de 
reconstituições de séries cronológicas. Pode-se então 
concluir, em relação à posição da linha de costa, que 
a utilização de linhas de costa iniciais com incertezas 
de ± 25m não acarreta grandes alterações para a 
simulação da posição a médio longo prazo. 

As diferenças de volumes sedimentares acumulados 
entre os Cenário 1 e os Cenários 2 e 3, ao fim de 10 
anos e ao longo da costa, encontram-se representadas 
na Fig. 6. Os resultados mostram que existem 
diferenças significativas no volume sedimentar 
transportado e acumulado/erodido nas células (ou 
secções) selecionadas do modelo, apesar da 
proximidade entre linhas de costa finais (Fig. 5d). Ou 
seja, uma diferença significativa inicial entre linhas 
de costa tende a convergir para o mesmo resultado 
final, mas à custa de balanços e volumes acumulados 
muito diferentes. 

 
Fig. 6. Diferenças entre volumes acumulados calculados para os 
Cenários 2 e 3, em relação ao Cenário 1, ao fim de 10 anos de 
simulação. 

4. CONCLUSÕES 
A utilização de imagens de satélite para a extração da 
linha de costa é um instrumento importante nos 
estudos de evolução costeira. Não serão de usar 
imagens SAR para extração da linha de costa em 
trechos de forte agitação caracteristicamente 
dissipativos onde as zonas de rebentação possuem um 
uma largura significativa. As imagens óticas 
apresentam vantagens, em relação às imagens SAR e 
de infravermelhos (NIR e TIR),  

No respeitante às simulações numéricas, embora o 
Cenário 3 apresente uma linha de costa inicial mais 
suavizada, comparativamente Cenário 2, as 
diferenças finais (após 10 anos de simulação) na 
posição da linha de costa comparativamente ao 

cenário real são insignificantes. Pode-se então 
concluir que a utilização de linhas de costa com uma 
incerteza de ± 25 m em relação à linha de costa real, 
conduz a resultados finais muito próximos das linhas 
de costa a médio/longo prazo. Verificou-se que as 
diferenças iniciais médias, para o cenário de 
referência, foram reduzidas entre 60% e 70% ao fim 
de 10 anos. 
Em oposição, a mesma variabilidade relativa à 
precisão da determinação de linhas de costa dá 
origem, em média, a diferenças significativas nos 
volumes sedimentares acumulados, em simulações a 
médio-longo prazo (10 anos). Ou seja, os transportes 
sedimentares necessários para as evoluções das linhas 
de costa inicialmente distintas poderão ser muito 
diferentes localmente. 
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